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Voorwoord
Het Cultureel Centrum van Amerpoort is dé ontmoetings

plek op woonpark Nieuwenoord in Baarn. Het bruisende 

centrum staat midden in de natuur, in de bossen tussen 

Hilversum en Baarn.

Wilt u een conferentie, evenement of (familie)feest 

organiseren? Dan bent u bij het Cultureel Centrum aan 

het goede adres. De locatie beschikt over een theaterzaal, 

vergaderzalen, dagbestedingslokalen en een restaurant: 

het Grand Café. Bovendien is het hele gebouw 

 rolstoelvriendelijk. Met uitzondering van huisdieren  

is iedereen van harte welkom!

Het horecateam bestaat uit cliënten en medewerkers 

van Amerpoort. Zij verzorgen met trots de catering van 

uw bijeenkomst. In deze informatiemap kunt u lezen wat 

er allemaal mogelijk is. Kom eten, drinken en ontmoeten 

in het Cultureel Centrum! 

Beleef en proef Amerpoort
Het horecateam haalt de producten zoveel mogelijk van 

eigen terrein. Zo komen de groenten voor de soep van 

de Kwekerij op Nieuwenoord, evenals de bloemen op 

tafel. De honing op de broodjes brie is van Boerderij  

de Huydecoper en de granola wordt gemaakt door de 

cliënten van dagbestedinggroep het Serviceteam. 

Daarnaast kunnen de cliënten van de dagbesteding van 

Amerpoort de presentjes maken en de acteurs van 

Theater Totaal het entertainment bieden. Ook werken 

wij samen met onze buren, de bakkerij van Sherpa. Hier 

haalt één van de cliënten dagelijks vers brood, zodat we 

dit kunnen serveren in het restaurant. Kortom; in het 

Cultureel Centrum beleeft én proeft u Amerpoort in al 

haar facetten! 

Wij denken graag met u mee om uw bijeenkomst tot een 

succes te maken. 

Neem gerust contact op voor onze mogelijkheden!

Team Horeca Cultureel Centrum 
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Zaalverhuur
Het Cultureel Centrum beschikt over een grote zaal die met een flexibele scheidingswand is op te delen in twee 

kleinere zalen. De grote zaal biedt in zijn geheel ruimte aan maximaal 220 personen in theater opstelling. De zalen 

zijn voorzien van moderne geluidsapparatuur en een beamer. We kunnen de zalen in elke gewenste opstelling 

voor u klaarzetten. 

Het Cultureel Centrum heeft ook een Grand Café en een serre die u kunt huren. 

Voor afmetingen en opstellingen; zie het zaaloverzicht hieronder. 

ZAALNAAM AANTAL 
M2

THEATER U-VORM CABARET SCHOOL CARRÉ DAG-
LICHT

EXTRA  
FACILITEITEN

Boszaal
Kunstzaal

220 p Ja Podium met  
theater-
verlichting

Boszaal 190 (incl. 
podium)

80 p 26 p 50 p 20 p 40 p Ja Podium lxbxh: 
10 x 5 x 0,60m  
met theater-
verlichting

Kunstzaal 125 60 p 24 p 50 p 20 p 30 p Nee Beamer en 
scherm

Grand Café 167 74 p Ja Bar en plek 
voor max. 120 
personen

Serre 34 p ja

Tuinkamer 6 p Ja Digitaal 
projectie scherm

Zaal 1+2 Zaal 2 Grand Café
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Servicekosten gebruik zalen

Wij maken onderscheid in tarieven voor interne en externe partijen. De genoemde bedragen zijn inclusief koffie/

thee/water en roomboterkoekjes bij de ontvangst.

SERVICEKOSTEN INTERNE PARTIJEN BOSZAAL OF KUNSTZAAL: 

ma t/m vrij zaterdag zondag

per dagdeel (ochtend of middag) € 130,00 € 180,00 € 200,00 

per dagdeel avond € 170,00 € 190,00 € 210,00 

SERVICEKOSTEN EXTERNE PARTIJEN BOSZAAL OF KUNSTZAAL: 

ma t/m vrij zaterdag zondag

per dagdeel (ochtend of middag) € 205,00 € 260,00 € 280,00 

per dagdeel avond € 250,00 € 270,00 € 290,00 

SERVICEKOSTEN INTERNE PARTIJEN BOSZAAL ÉN KUNSTZAAL: 

ma t/m vrij zaterdag zondag

per dagdeel (ochtend of middag) € 255,00 € 355,00 € 405,00 

per dagdeel avond € 340,00 € 380,00 €420,00 

SERVICEKOSTEN EXTERNE PARTIJEN BOSZAAL ÉN KUNSTZAAL: 

ma t/m vrij zaterdag zondag

per dagdeel (ochtend of middag) € 385,00 € 485,00 € 525,00 

per dagdeel avond € 470,00 € 510,00 € 540,00 

SERVICEKOSTEN INTERNE PARTIJEN TUINKAMER: 

ma t/m vrij

per dagdeel (ochtend of middag) € 50,00 

SERVICEKOSTEN EXTERNE PARTIJEN TUINKAMER: 

ma t/m vrij

per dagdeel (ochtend of middag) € 75,00 

Gebruik tuinkamer in de avond en of in het weekend zal in overleg gaan.
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Het maken van een reservering 
Dagdeel reserveren

U kunt een hele dag een ruimte reserveren of een dagdeel. Bij een dagdeel spreken we over een tijdsperiode van 

maximaal vier uur voor 12.00 uur en een tijdsperiode van maximaal vier uur na 13.00 uur. Bij een reservering 

tussen 10.00 uur en 14.00 uur zijn wij helaas genoodzaakt een volledige dag door te belasten.

Reserveren ruimten

Ruimten reserveren kan middels een mail sturen naar: vergaderen@amerpoort.nl. Geef hierbij duidelijk aan: 

locatie, datum, tijdstip aanvang, tijdstip einde, aantal personen.

Deze mailbox wordt op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur gelezen. Er wordt naar gestreefd om binnen  

48 uur een mail te beantwoorden. Indien aanvragen of wijzigingen korter dan 48 uur gewenst zijn, dan dient er 

telefonisch contact opgenomen te worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor het reserveren van de vergaderzalen is het invullen van de checklist verplicht. Deze checklist dient uiterlijk 

48 uur voor aanvang van het de reservering ingevuld geretourneerd te zijn. Indien de checklist niet aanwezig is, 

zal de reservering worden geannuleerd.

Van 11.30 uur tot 13.30 uur is het niet mogelijk een tafel te reserveren in ons Grand Café.

Openingstijden Cultureel Centrum 

Het Cultureel Centrum is tijdens werkdagen geopend tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze openingstijden 

wordt een offerte op maat gemaakt. 

Voorwaarden en definities

>  De genoemde prijzen omvatten servicekosten per dagdeel, inclusief gebruik van de ruimte, koffie/thee/water en 

roomboterkoekjes bij ontvangst, personele inzet, gebruik van audiovisuele middelen.

>  Een dagdeel bestaat uit 4 uren en valt tussen 8.00 en 12.00 uur (met een uitloop bij afname van een lunch tot 

13.00 uur), tussen 13.00 en 17.00 uur (of vanaf 12.00 uur bij afname van een lunch) en van 18.00 tot 22.00 uur.  

Bij gebruik van meer dan 4 uren per dagdeel, het gebruik van het Grand Café na 16.00 uur of extra personele 

inzet zullen wij een offerte op maat maken.

> Genoemde prijzen zijn exclusief btw. Aan interne partijen wordt de btw niet doorbelast.

>  Definitie interne partijen: cliënten van Amerpoort. Medewerkers van Amerpoort die werkgerelateerde  

bijeenkomsten organiseren.

>  Definitie externe partijen: externe bedrijven en organisaties. Vrijwilligers, medewerkers en verwanten die voor 

privédoeleinden bijeenkomsten organiseren. 

Annuleringsvoorwaarden

Om leegstand en verspilling tegen te gaan, hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

> Bij annulering tot 1 maand of langer van te voren belasten wij geen annuleringskosten door.

>  Bij annulering vanaf 29 dagen tot 8 dagen van te voren, belasten wij 10% van de totaalsom van de reservering 

door.

>  Bij annulering vanaf 7 tot 3 dagen van te voren, belasten wij 30% van de totaalsom van de reservering door.

>  Bij annulering vanaf 3 dagen tot 1 dag van te voren, belasten wij 50% van de totaalsom van de reservering door. 

>  Bij annulering op de dag zelf, zijn wij helaas genoodzaakt de volledige 100% van de totaalsom van de reservering 

door te belasten.

mailto:vergaderen%40amerpoort.nl?subject=Reserveren%20ruimte%20Cultureel%20Centrum
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Catering 
Het gebruik van de zalen is uit te breiden met diverse vormen van catering. 

Dranken 

Koffie/thee bij ontvangst is bij de zaalhuur inbegrepen. Wilt u op een ander moment van de dag 

verse koffie/thee of frisdrank? Dan kunt u kiezen uit de arrangementen hieronder

Koffie/thee-moment ........................................................................................................€ 2,75 per persoon 

Wij serveren u verse koffie/thee en kannen water en roomboterkoekjes

Frisdrank-moment ........................................................................................................... € 3,00 per persoon

Wij serveren u koude flesjes frisdrank en water

Middagbreak ................................................................................................................... € 3,75 per persoon

Wij serveren u koffie/thee/water, roomboterkoekjes en koude flesjes frisdrank

Slimme start: Ontbijtvergadering

Begin de dag productief met een ontbijtvergadering. Tussen 7.00 en 10.00 kunt u voor dit speciale arrangement 

terecht in het Cultureel Centrum. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen wij u een vergaderontbijt serveren in de 

vergaderzalen van het hoofdgebouw. 

Vergaderontbijt ........................................................................................ € 8,50 per persoon (v.a. 10 personen) 

Wij serveren een etagère met divers belegde mini-broodjes, yoghurt en huisgemaakte granola en een gekookt ei. 

Daarnaast serveren wij koffie/thee, melk/karnemelk en jus d’orange. 

Lunch arrangementen

Om het u makkelijk te maken hebben wij een drietal luncharrangementen voor u samengesteld. 

Deze arrangementen zijn eventueel uit te breiden met losse lunchitems. Ook is het mogelijk om 

zelf uw lunch samen te stellen door diverse lunchitems te combineren. 

Lunch Grand Café  .................................................................................... € 5,50 per persoon (v.a. 8 personen)

Wij serveren twee belegde broodjes. Daarnaast serveren wij melk en karnemelk. 

Lunch Grand Café Populair ..........................................................................€ 8,- per persoon (v.a. 8 personen)

Wij serveren diverse luxe belegde broodjes. Daarnaast serveren wij fruitwater, melk en karnemelk.

Lunch Grand Café Luxe   .........................................................................€ 11,- per persoon (v.a. 10 personen)

Wij serveren een mix van divers belegde broodjes, divers belegde wraps en een mix van vers fruit. Daarnaast serveren 

wij melk, karnemelk en fruitwater. 

Lunch Grand Café Counter  

Geeft u de voorkeur aan iets anders, dan kunt u kiezen om langs onze counter in het Grand Café te lopen. 
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Diverse taarten en zoete lekkernijen

Heeft u iets te vieren of specifieke wensen, kan dit altijd in overleg besproken worden. 

Appeltaart, petit fours (met logo), appelnotentaart, lemon cheesecake etc., 

Etagère met zoete lekkernijen ................................................................ € 3,25 per persoon

Wij serveren etagères met zoete (mini)lekkernijen, zoals mini-brownies, slagroomsoesjes en 

 mini-donuts van Sherpa Bakkerij

High tea 

High tea ....................................................................€ 18,50 per persoon (v.a. 10 personen)

Aan sfeervol aangeklede tafels serveren wij een uitgebreid assortiment aan hartige en zoete hapjes 

vanaf etagères en schenken u onbeperkt thee (en koffie) in authentieke theekopjes. 

Een high tea duurt gemiddeld 2- 2,5 uur. 

Wij serveren uw gasten de volgende hartige en zoete lekkernijen: 

Hartig:  

> div. belegde sandwiches

> wrap met kip of zalm

> div. belegde mini-bolletjes

> mini-quiche

Zoet:

> scones met room en jam

> zoet bladerdeegbroodje 

> chocolade

> mini brownie

Het high tea arrangement is desgewenst uit te breiden met:

Huisgemaakte soep ......................................................................................................... € 1,- per persoon

Een amuseglaasje met huisgemaakte soep.

Glas Prosecco ..................................................................................................................€ 2,50 per persoon

Een bruisend glaasje prosecco bij de ontvangst.

Verjaardagsarrangement 

In het Grand Café kunt u tot 15 personen in overleg gratis een tafel reserveren. Bent u met meer dan 15 personen 

dan kunt u terecht in één van onze zalen. Vraag naar onze mogelijkheden, wij maken graag een offerte op maat 

voor u. 

Wilt u de serre exclusief afhuren voor uw verjaardag tot 25 personen? Dat kan! 

Wij maken graag een offerte voor u. 
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Hapjes en meer

Bij uw receptie of borrel kunnen wij een breed assortiment hapjes serveren. Tevens is het 

mogelijk deze hapjes bij ons te bestellen en af te halen.

Borrel compleet

Rondje Hollands  ................................................................................................................ € 2,75 per persoon 

Wij serveren een rondje ambachtelijke bitterballen met mosterd en een rondje kaas en worst. 

Rondje Vega ......................................................................................................................€ 4,25 per persoon

Wij serveren schaaltjes met olijven, diverse groentes met dip en een rondje warme oude-kaasstengels met chilisaus. 

Rondje Amerpoort ............................................................................................................. € 3,25 per persoon

Wij serveren een rondje warme oude-kaasstengels en kipkrokantjes met saus (2 p.p.) en op de tafels een broodplankje 

met twee soorten dip en olijven. 

Rondje Broodplank  ............................................................................................................... € 3,75 per portie

Desembrood met twee soorten dip en olijven (voor ongeveer 4 personen)

Hapjes

Portie ambachtelijke bitterballen ........................................................................................ € 4,50 per 6 stuks

Echte rundvlees bitterballen in een knapperig jasje, geserveerd met mosterd

 Portie kaasstengels ..............................................................................................................€ 5,50 per 6 stuks

Goudgele, knapperig gefrituurde oude-kaasstengels, geserveerd met chilisaus

Portie kipkrokantjes ........................................................................................................... € 4,50 per 6 stuks

Heerlijk zachte kip in een knapperig jasje, geserveerd met saus

Portie gemengd warm bittergarnituur ..................................................................................€ 5,50 per 6 stuks

Een mix van bitterballen, kaasstengels en kipkrokantjes, met saus

Portie kaas/worst  .............................................................................................................. € 4,50 per 12 stuks

Een mix van kaas en worst

Staat uw keuze er niet tussen, andere wensen kunnen op aanvraag besproken worden.
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Vergadermaaltijden

Even doorwerken in de avond? Wel zo lekker om dat te doen met een gevulde maag! Wij serveren de maaltijden in 

het Cultureel Centrum of desgewenst in één van de vergaderzalen op Nieuwenoord.

.......................................................................................................................... op aanvraag v.a. 10 personen

Dinermogelijkheden

Op afspraak is het mogelijk om te dineren in het Cultureel Centrum, ook buiten openingstijden. Hieronder treft u 

een greep uit onze mogelijkheden. 

Stamppotbuffet .....................................................................................................€ 15,50 (v.a. 20 personen)

Drie soorten stamppot, vlees en tafelzuur

Italiaans buffet  .....................................................................................................€ 19,50 (v.a. 20 personen)

Pomodorisoep, focaccia met smeersels, vitello tonato, rauwe ham met olijven en gedroogde tomaat, salade caprese, 

lasagne, tagliatelle met gegrilde groenten en hollandaise saus en spaghetti carbonara

Tapas buffet  ..........................................................................................................€ 21,50 (v.a. 20 personen)

Mix van warme en koude hapjes: garnalen, olijven, balletjes in tomatensaus, brood met smeersels, pinchos, rauwe ham 

en kaassoorten

Maatwerk 

Een driegangendiner, barbecue of een dinerbuffet? Onze kok maakt het graag! Neem contact op voor onze mogelijkheden!

Maaltijden voor woongroepen

Op aanvraag 

Desserts

Brownie of appeltaart ........................................................................................................................ € 4,50

Huisgemaakte brownie of appeltaart met roomijs en karamelsaus

Vers fruit  .......................................................................................................................................... € 4,00 

Vers fruit van het seizoen met een flinke toef slagroom

Dessertbuffet (v.a. 10 personen)....................................................................................... € 7,50 per persoon

Een assortiment van diverse zoete (koude) lekkernijen en vers fruit

Techniek, entertainment en extra’s
Extra techniek en overige wensen 

De Boszaal en de Kunstzaal zijn voorzien van een moderne geluidsinstallatie met microfoon, beamer en laptop. 

De Tuinkamer beschikt over een verrijdbaar digitaal presentatiescherm. Naar wens zijn er extra technische 

middelen aan te vragen. 
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Over Amerpoort
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, vooruitstrevend en vanuit  

onze maatschappelijke drijfveren Dat is de missie van Amerpoort. Samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, 

partners en kennisinstituten biedt Amerpoort mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid mee te 

doen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt. 

Dit doen we in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi.

Nieuwenoord

Woonpark Nieuwenoord is het grootste woonpark van Amerpoort. Mensen met een verstandelijke beperking 

ervaren op Nieuwenoord de sfeer van een levendige woonwijk. Zij genieten van de bewegingsruimte, veiligheid  

en vrijheid die deze vorm van beschermd wonen biedt. Bewoners kunnen zelfstandig of samen met begeleiding 

fietsen, wandelen, werken, wonen en recreëren.

Voor meer informatie over Amerpoort kijkt u op www.amerpoort.nl

Contact 
Wilt u meer informatie over het Cultureel Centrum? 

Neem vrijblijvend contact op met het secretariaat van het Cultureel Centrum,

op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur

Telefoon: 035 647 56 70 (Grand Café tijdens openingstijden)

Mail:  cultureelcentrum@amerpoort.nl

Website: www.amerpoort.nl/cultureelcentrum 

Op onze website is meer informatie te vinden over het Cultureel Centrum, waaronder een virtuele tour  

door de ruimtes en een routebeschrijving. 

Bezoekadres 

Cultureel Centrum 

Muzeplein 105 

3744 PP Baarn 

Openingstijden van het Cultureel Centrum

maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Openingstijden Grand Café van het Cultureel Centrum

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur

Zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur

Telefoon: 035 647 56 70 (Grand Café tijdens openingstijden)


